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L’afiliació a CCOO de Catalunya
creix un 1,19 % l’any 2018
Es confirma el canvi de tendència que ja va començar el 2017,
després de 7 anys de reducció
L’afiliació a CCOO de Catalunya ha tornat a pujar
l’any 2018, confirmant així el canvi de tendència
que ja es va produir l’any 2017, després de 7
anys de caiguda en nombre d’afiliats i afiliades.
Concretament, l’any 2018, l’afiliació a CCOO de
Catalunya ha experimentat un augment d’un 1,19
%, i ha arribat als 142.689 afiliats i afiliades.
Cal destacar que l’augment de l’afiliació neta es
produeix entre les dones, que passen del 41,50 %
l’any 2017 (58.529) al 42,41 % l’any 2018 (60.514).
Per contra, els homes passen del 58,50 % (82.488)
al 57,59 % (82.175). El percentatge de dones
afiliades a CCOO de Catalunya respecte dels
homes és una dada molt significativa, ja que és
la més alta de la història de CCOO de Catalunya i
mostra clarament la feminització del sindicat.
Una altra dada molt significativa és el creixement de
l’afiliació immigrant, que l’any 2018 experimenta

un augment del 9,62 % respecte de l’any anterior,
i arriba ja als 7.031 afiliats i afiliades.
El 64,1 % dels afiliats i les afiliades a CCOO de
Catalunya tenen entre 41 i 60 anys. Destaca
també que el 18,5 % de l’afiliació al sindicat
té una edat compresa entre els 31 i 40 anys.
Aquestes dades estan en consonància amb
el procés d’envelliment que pateix el nostre
mercat de treball. Segons l’informe realitzat per
CCOO de Catalunya i presentat el passat mes de
desembre, en 10 anys la meitat dels treballadors
i les treballadores de Catalunya tindran més de
45 anys. En aquest sentit, CCOO, en el marc
del diàleg social, reivindica canvis en el nostre
mercat de treball que millorin la qualitat de
l’ocupació fent especial atenció a la gent jove que
pateix de manera intensa l’atur, la precarietat, la
temporalitat i la parcialitat en els llocs de treball.

editorial
Maledicció bíblica
o polítiques
injustes?
A la pàgina 3 d’aquest digital trobareu les dades més destacades d’un important informe
de CCOO sobre l’evolució de les desigualtats
socials a Catalunya. I la mala notícia és que
en protecció social ens trobem 7 punts per
sota de la Unió Europea, i malgrat el creixement econòmic continuen augmentant les
desigualtats socials i la pobresa. Però això no

Trobareu les dades d’afiliació a Internet
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és una maledicció bíblica que hem de patir
irremissiblement. No. Això és una lamentable manca de voluntat política per capgirar la
situació cap a una millora real de les condicions de vida i treball de la ciutadania de Catalunya. Així de senzill. Com és possible que
la renda del 20 % de les famílies amb més
ingressos sigui 6 vegades superior a la renda
del 20 % de les famílies amb menys recursos? I en els últims 15 anys aquesta bretxa
social s’han eixamplat i ho continua fent. I si
deroguem la reforma laboral i millorem les
condicions laborals de la gent? I si complim
els acords, apugem els salaris per sobre de
l’IPC i recuperem tot el que hem perdut en
els darrers anys? I si millorem la fiscalitat i
la fem més justa, i fem que pagui més qui
més té una vegada per totes? I si millorem
la capacitat de les pensions públiques i reforcem el sistema públic de pensions? I si
millorem els pressupostos en salut, educació
i habitatge? I si…? Voluntat política, senyors
i senyores, voluntat política.

www.ccoo.cat
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Malaltia crònica dels serveis
d’urgències a la sanitat catalana

Cada any en aquestes dates ens trobem amb el
mateix panorama als serveis d’urgències dels
centres hospitalaris i d’atenció primària de Catalunya: aglomeració de pacients als passadissos, boxs d’observació desdoblats, petició dels
professionals d’augment de personal, poc espai
per treballar, poca seguretat a la feina…, però
la realitat és que any rere any ens trobem amb
un problema endèmic.
Des del Departament de Salut intenten organitzar-ho i planificar-ho, sense que, de moment,
hi hagi cap efecte sobre la població que usa
els serveis i els professionals que pateixen la
inseguretat, la impotència i l’oblit i que a més
no veuen una solució ni a curt ni a llarg termini. CCOO ha reiterat el seu desacord amb la
situació desfavorida dels professionals de la
sanitat i de la ciutadania envers la poca i ineficaç planificació per part del Departament i del
CatSalut en aquest 2019, on, una vegada més,
tot segueix igual. Per al sindicat la solució és
senzilla: només cal voluntat política d’executarla i dotar-la del pressupost necessari.

Acord a Alliance Healthcare España, SA

El 17 de gener, al Tribunal Laboral de Catalunya es va arribar a un acord que va permetre
desconvocar la vaga anunciada a l’empresa de
distribució de medicaments Alliance Healthcare España, SA. Amb la mobilització, el comitè
d’empresa volia denunciar la política agressiva
de la direcció amb els treballadors i treballadores, que afectava drets de conciliació i acomiadava els empleats que qüestionaven aquests
temes. L’acord obtingut inclou que la plantilla
de Polinyà tingui un permís retribuït de tres dies
en el supòsit d’hospitalització amb pernocta, de
familiars de fins al segon grau. A més es considerarà absència justificada no retribuïda la que
es produeixi per acompanyament a urgències
de familiars fins al segon grau.

CCOO celebra el 20è aniversari del
seu local a Granollers

CCOO del Vallès Oriental – Maresme – Osona
va celebrar el 20è aniversari del seu local a
Granollers, el passat dijous. L’acte va començar
amb una taula rodona moderada per Dolors Llobet, secretària d’Atenció a l’Afiliació, Estudis i
Coordinació de Direcció de CCOO de Catalunya
i exsecretària de Socioeconomia de CCOO del
Vallès Oriental, i també hi va haver la participació dels ex–secretaris generals de CCOO del
Vallès Oriental: Ramon Pla, Paco Agüera, José
Cachinero i Ovidi Huertas. Tot seguit, van intervenir Gonzalo Plata, actual secretari general del
territori, i Javier Pacheco, secretari general de
CCOO de Catalunya. En el marc de la celebració
es va fer un reconeixement a l’afiliació amb el
lliurament de plaques, pins i fotografies.

Una important delegació de CCOO de Catalunya
participarà en l’assemblea conjunta de CCOO i
UGT que tindrà lloc a Madrid, el 8 de febrer
Una important delegació de sindicalistes de
CCOO de Catalunya participarà, el proper 8 de
febrer, en una assemblea conjunta de CCOO i
UGT, que tindrà lloc a Madrid, on s’aplegaran
prop de 9.000 delegats i delegades de tot l’Estat
espanyol. L’acte vol posar en comú la situació
dels acords de negociació col·lectiva, el diàleg
social, així com la participació dels sindicats en
les mobilitzacions del proper 8 de març.
El lema de la trobada, que es farà a la Caja

Mágica, a partir de les 11 hores, serà “Més
fets, menys paraules” i significarà el punt de
partida de la feina que s’ha de desenvolupar en
els propers mesos per valorar els acords amb
les patronals i amb el Govern i demanar que
es facin efectius a favor dels treballadors i les
treballadors del nostre país.
El gruix dels delegats i delegades de CCOO de
Catalunya sortirà en autocars, el dijous a la nit,
des de diferents punts de Catalunya.

Assemblees territorials de CCOO de
Catalunya per a la millora dels salaris,
contra la bretxa salarial i les desigualtats,
i per uns pressupostos socials i la
derogació de la reforma laboral
CCOO de Catalunya ha organitzat diverses assemblees territorials, en el marc del procés de mobilització
davant les organitzacions empresarials i el Govern, per al compliment dels acords en matèria salarial
en el diàleg social i per a la derogació de la reforma laboral, contra la bretxa salarial i les desigualtats,
per uns pressupostos socials i la millora del sistema públic de pensions. El passat 29 de gener ja va
tenir lloc l’assemblea convocada a Girona.

EL CALENDARI D’ASSEMBLEES ÉS AQUEST:

- SABADELL: 6 de febrer del 2019, a les 10.30 h. Auditori Lacy (c. de Lacy, 1).
- CORNELLÀ DE LLOBREGAT: 13 de febrer del 2019, a les 10 h. Sala d’actes
de la seu de CCOO de Cornellà (ctra. d’Esplugues, 68).
- IGUALADA: 15 de febrer del 2019, a les 10 h. Sala polivalent de
l'Espai Cívic Centre (c. de la Trinitat, 12).
- TARRAGONA: 18 de febrer del 2019, a les 11 h. Aula magna de
la URV (av. de Catalunya, 35).
- BARCELONA: 19 de febrer del 2019, a les 10 h. Casino
de l’Aliança del Poblenou (rbla del Poblenou, 42).
- VILAFRANCA DEL PENEDÈS: 20 de febrer
del 2019, a les 10 h. Sala Escorxador (c. de
l’Escorxador, 19).
- LLEIDA: 21 de febrer del 2019, a les 10 hores.
Sala d'actes del sindicat (c. d'Enric Granados, 5).
- VILANOVA I LA GELTRÚ: 22 de febrer del 2019, a
les 10 h. Masia d’en Cabanyes (Camí Ral, 3).
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Un informe de CCOO mostra l’augment de les desigualtats
socials a Catalunya malgrat el creixement econòmic
CCOO de Catalunya ha presentat recentment
un informe sobre l’evolució de les desigualtats
socials a Catalunya. L’informe analitza diferents
indicadors, com l’evolució de la despesa social, la
pressió fiscal, les prestacions socials, el mercat
de treball o la distribució de la renda a Catalunya.
L’informe neix de la necessitat de conèixer
l’evolució de les condicions de vida i de treball
de la població catalana. Així mateix, fa una
radiografia molt acurada de la bretxa social, que
persisteix al llarg dels anys a Catalunya, on s’ha
mantingut una diferència negativa d’uns 8 punts
percentuals en protecció social per sota de la
mitjana de la despesa pública dels països de la
Unió Europea dels 28.
En general, les dades de l’informe posen de
manifest la manca de voluntat política a l’hora
d’aprofitar els anys de creixement econòmic per
retallar distàncies en els nivells de protecció social
respecte a Europa. Durant la crisi no hi ha hagut
un repartiment equitatiu i s’han incrementat les
desigualtats i la pobresa. Les raons rauen en la
menor despesa social, les rebaixes fiscals sobre
la renda i la riquesa, la precarització del mercat
de treball i el retrocés dels salaris en la distribució
de la renda. El cas de la inversió en educació és
sagnant i s’ha mantingut històricament al voltant
d’1,5 punts del producte interior brut per sota
de la Unió Europea. I en sanitat, si fa no fa, el
mateix: la despesa sanitària a Catalunya és d’1,2
punts per sota de la de la Unió Europea sobre el
producte interior brut.
Fiscalitat injusta
Els ingressos fiscals són fonamentals per
implementar polítiques de protecció social. A
Catalunya, però, estem més de 5 punts per sota
de la mitjana de la Unió Europea. A més, baixa la
tributació directa, que és aquella més justa, en
què paga més qui més té o més guanya, i puja
la indirecta, en què tothom paga igual, guanyi
el que guanyi, com és el cas de l’IVA. Aquesta
bretxa fiscal no ha fet més que empitjorar les
desigualtats socials al nostre país.
El pes de les prestacions socials cada cop és
menor. En la dècada que va del 2007 al 2017,
el poder adquisitiu de les pensions va acumular
una pèrdua superior al 9 %. La congelació de
les pensions per part del Govern de Zapatero, i
la reforma del PP de l’any 2013 desvinculant de
l’IPC l’augment de les pensions i fixant-lo en un
0,25%, va enfonsar el poder adquisitiu de les

Despesa en protecció social sobre PIB. UE-28, Catalunya i Espanya, 2000-2016

Nota: Per a les dades de la UE dels anys 2000 a 2004 dades de la UE-15, dels anys 2005 a 2007 dades de la UE-27 (abans de l’entrada de Croàcia),
i dels anys 2008-2014 dades de la UE-28; per al càlcul de Catalunya s’utilitza el PIB en termes SEC 2010 de la CR.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat, INE i Idescat.

pensions. La discriminació s’agreuja més en
el cas de les dones, que són majoritàriament
beneficiàries de les pensions no contributives,
amb imports molt inferiors a les contributives.
Parlem d’un escenari amb menys prestacions
socials, menys útils i més discriminatòries.
Destrucció d’ocupació
La crisi econòmica va comportar una enorme
destrucció de llocs de treball i va disparar l’atur
fins a cotes històriques. A partir del 2014 es
torna a crear ocupació, però aquesta fase també
coincideix amb un increment de la precarietat, la
inestabilitat i la incertesa laboral, que afecta molt
especialment els joves, les dones i la població
immigrada. De fet, l’any 2017 encara més de
la meitat de la població aturada feia més d’un
any que estava sense feina i més del 70 % de
les persones que es trobaven en situació d’atur i
que havien treballat prèviament no cobraven cap
tipus de prestació ni ajut.
L’informe mostra com a Catalunya han augmentat
la desigualtat i la pobresa respecte als anys previs
a la crisi, d’una manera molt més intensa que a
la Unió Europea. Un dada contundent: la renda
del 20 % de les famílies amb més ingressos és
gairebé 6 vegades superior a la renda del 20 %
amb menys ingressos.
Les reformes laborals i l’afebliment de la
negociació col·lectiva han estat demolidors i
determinants en el creixement de les desigualtats,
en especial, per la pèrdua del pes dels salaris en

la distribució de la renda a Catalunya. Mentre el
sou dels directius augmentava per sobre del 3 %,
les rendes salarials més baixes queien un 4 %.
Augmenta la pobresa laboral
Aquest fet ha disparat la taxa de pobresa en el
treball, que és aquella que es refereix al nombre
de treballadors i treballadores que, tot i tenir una
feina, són pobres. Aquesta taxa ha passat del
8,6 % l’any 2008 al 12,2 % el 2017. Actualment
a Catalunya hi ha 335.000 persones que, malgrat
tenir una feina, són pobres. El problema, però,
s’agreuja quan comparem dones i homes. La
taxa de pobresa laboral de les dones puja al 26 %,
mentre que la dels homes és del 14,5 %. Feines
precàries, temporals i parcials tenen majorment
perfil de dona i això provoca que la bretxa salarial
entre homes i dones sigui del 24 %.
CCOO proposa diverses línies d’actuació
per revertir aquesta situació de desigualtats
socials, que requereixen una fiscalitat suficient i
equitativa, enfortir els salaris i millorar la qualitat
de l’ocupació. I, per descomptat, incrementar
la protecció social millorant i ampliant les
prestacions per atur, les pensions, la salut i
l’autonomia personal, l’educació i l’habitatge.
Tot això exigeix, així mateix, que les patronals
compleixin els acords i que hi hagi voluntat
política d’aplicar les mesures en uns nous
pressupostos més socials i equitatius.

Trobareu l’estudi aquí
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CCOO alerta de l’escassa qualitat
de l’ocupació i l’excessiva feina a
temps parcial
Els resultats de l’Enquesta de Població Activa (EPA) per al darrer trimestre de 2018 indiquen que
el nombre de persones aturades a Catalunya ha augmentat en un 11,8 % respecte el trimestre
anterior, és a dir, hi ha 47.700 aturats i aturades més, tenint com a resultat un total de 451.400
persones sense feina.
A Espanya, la xifra de persones desocupades ha estat de 3.304.300, amb una taxa d’atur del
14,5 %. A Catalunya se situa en un 11,8 %, 1,1 punts percentuals més que el trimestre anterior
i 0,9 punts percentuals menys que el 2017. La taxa d’atur femenina (12,7%) es manté superior
a la masculina (10,9 %). En un any l’atur s’ha reduït en 27.800 persones, el que representa una
caiguda del 5,8 %. Això es tradueix en -16.400 homes i -11.500 dones.
Respecte les dades de població ocupada, en el darrer trimestre de 2018 l’ocupació ha caigut en
2.800 persones respecte el trimestre anterior (0,1 % menys). En termes interanuals, l’ocupació ha
augmentat en 74.900 persones, increment que significa un 2,3 %.
Malgrat l’evolució positiva de l’ocupació, continuem amb unes taxes tant d’activitat com d’ocupació
molt baixes, sent sobretot les dones les més allunyades del mercat de treball.

Els comitès
d’empresa de
Nissan reclamen
a la multinacional
que adquireixi
compromisos
industrials davant
el futur incert de les
plantes
Els comitès d’empresa de Nissan Motor Ibérica,
SA, dels centres de la Zona Franca i Montcada
han mostrat la seva preocupació davant la
situació productiva actual i també la incertesa
davant el futur industrial d’ambdues plantes. La
situació productiva es troba a nivells no vistos des
de fa molts anys, i se situa en el 38 %, a causa
de l’evolució en el mercat dels últims models que
s’han fabricat en ambdues factories.

Contractació i tipus de jornada a Catalunya
El quart trimestre de 2018, el nombre de persones assalariades amb contracte indefinit s’incrementa
en 60.600 respecte fa un any (2,8 % més), i el nombre de persones amb contracte temporal ho fa
en 33.600 (5,6% d’increment). La taxa de temporalitat es manté en un elevat 22 %, però es redueix
la diferència entre homes i dones.
La xifra de persones que treballa a jornada parcial augmenta en 31.900 (6,9 % més) i el nombre
de persones que ho fa a jornada completa s’incrementa en 43.100 (1,5 %) respecte l’any 2017. La
taxa de parcialitat se situa en un 14,6 %, amb una distància de 15 punts percentuals entre homes
i dones en detriment d’aquestes.
CCOO de Catalunya reivindica més i millors polítiques d’igualtat lligades a polítiques actives
d’ocupació pensades per a les dones per reduir l’elevada bretxa que existeix entre homes i dones.
Cal més inversió pública per potenciar sectors productius que generin estabilitat i ocupacions d’alt
valor afegit. És urgent combatre la cronificació de l’atur, que afecta cada cop a més persones,
sobretot les d’edat més avançada. La generació d’ocupació en el sector serveis i, per contra, la
caiguda a la indústria a nivell estatal, fa urgent dotar de pressupost i reactivar el Pacte Nacional
per la Indústria. Finalment, CCOO insta les empreses a generar ocupació estable, amb drets i
condicions laborals dignes, que contribueixi a generar un nou sistema productiu que es basi en la
qualitat, la innovació i la competitivitat i no en els baixos costos laborals, un model que ens ha dut
a la crisi i a les dificultats de recuperació.

Assemblea de treballadors/es de Nissan

Segons els comitès és evident, a escala industrial,
que els fets (adjudicació i fabricació de nous
models) delaten una política industrial cap a les
plantes catalanes basada a ignorar-ne els actius
i a atorgar la fabricació de nous vehicles a altres
plantes de la multinacional. I tot això sense cap
criteri de competitivitat i amb l’agreujant que
la plantilla ha hagut d’assumir sacrificis que,
segons deia la direcció, dotarien els centres de
les condicions idònies de competitivitat, ben lluny
de la situació lamentable que estant suportant en
l’actualitat, en què tant els compromisos de nivells
productius acordats amb la multinacional com de
plantilla necessària per realitzar-los disten molt de
ser els establerts en les diferents negociacions.
Els comitès d’empresa exigeixen a la
multinacional que assumeixi compromisos
industrials (concretant l’assignació i la fabricació
de nous models), que saturi la capacitat
productiva instal·lada, que efectuï les inversions
tecnològiques necessàries per mantenir la
competitivitat de les plantes (fins ara solament
guanyada per l’esforç de la plantilla), i que
planifiqui i engegui una renovació de la plantilla
actual, amb una edat mitjana elevada.
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CCOO exigeix mesures per recuperar el poder adquisitiu dels
salaris que s’ha perdut al llarg de la crisi
A Catalunya, l’IPC interanual del desembre s’ha
situat en l’1,4 %, cinc dècimes per sota de l’IPC
anterior i dues dècimes per sobre de l’indicador
estatal (1,2 %). A escala estatal, l’IPC interanual
del desembre s’ha situat en l’1,2 %, cinc
dècimes per sota del mes de novembre. L’IPC
que es farà servir per a l’actualització de les
pensions és la “variació interanual de l’índex de
preus de consum de cadascun dels mesos des
del desembre del 2017 fins al novembre del
2018, expressat amb un decimal”, i és l’1,7 %,
amb la qual cosa s’ingressarà als pensionistes
abans de l’1 d’abril un 0,1 % per completar
l’1,6 % avançat.
CCOO considera que al 2018 la pèrdua de poder
adquisitiu de les pensions a Catalunya ha estat
del —0,23 % a Catalunya, si s’agafa el càlcul
fixat pel Govern al darrer Consell de Ministres, del
qual es recuperarà una dècima abans de l’1 d’abril
del 2019. Aquesta pèrdua se suma a la del 2017 i
afecta especialment les pensions més baixes.
La congelació de l’IPREM, que no va ser augmentat
en el darrer Consell de Ministres del 2018, i la de
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya,
des del 2010, és una mala notícia, especialment
quan aquests indicadors són clau per a col·lectius

especialment vulnerables, que són els que més
pateixen la inflació dels béns bàsics.
Segons dades oficials, els convenis van
augmentar, el 2018, en una mitjana del 2,08 % i de
l’1,75 %, si es tenen en compte tots els convenis
amb efectes econòmics el 2018. Aquesta xifra es
troba molt a prop de la mitjana de l’IPC i, per tant,
no permet recuperar els salaris en relació amb la
pèrdua acumulada al llarg de la crisi.
Les dades recents de l’índex de producció
industrial (IPI) mostren una reducció del 4,3 %
interanual el novembre del 2018, i és especialment
punyent en els béns de consum durador, els béns
intermedis i l’energia. L’economia productiva
necessita inversions tant en béns d’equipament
com en infraestructures per reforçar-se com a
element d’estabilitat i projecció econòmica.
Reivindicacions de CCOO
CCOO reclama avançar en el diàleg social en el
marc del Pacte de Toledo i assolir una proposta
de consens que recuperi un marc normatiu que
garanteixi la suficiència i la sostenibilitat de
les pensions a mitjà i a llarg termini, anul·lant
l’índex de revaloració i el factor de sostenibilitat
introduïts per la reforma del 2013.

Cal dotació pressupostària per a la renda
garantida de ciutadania, que permeti destinar
més recursos a la seva gestió, especialment pel
que fa l’atenció al públic, i que ajudi a ampliar
l’horitzó d’interpretació del reglament, que
actualment comporta, massa sovint, denegacions
no justificades.
És primordial la recuperació del subsidi als
52 anys que, a Catalunya, podria afectar unes
20.000 persones, i un pla integral d’activació
per als aturats i aturades de llarga durada, que
faci front a la cronificació de l’atur i recuperi
per al mercat de treball els treballadors i
treballadores que s’han vist exclosos per
l’efecte de la crisi.
És necessària una dotació pressupostària al
Pacte nacional per a la indústria i per a inversions
en infraestructures, en formació i en innovació,
desenvolupament i recerca, que permetin donar
robustesa i recorregut al teixit productiu en el
marc del canvi tecnològic.
I cal un major esforç redistributiu mitjançant una
fiscalitat més justa, que tingui el seu reflex en uns
pressupostos que facin front a la desigualtat tant
des del costat dels ingressos com també per la
part de la despesa social.

Acció Jove de CCOO de Catalunya lamenta l’ajornament de la proposta
de cotització a la Seguretat Social de les pràctiques i les beques
El Govern espanyol va aprovar un Reial decret
llei, el 28 de desembre del 2018, amb la
finalitat de posar sobre la taula una sèrie de
mesures urgents en matèria social i laboral.
Entre les mesures, hi trobem la proposta
que totes les pràctiques i les beques hagin
de cotitzar. La iniciativa va ser aplaudida
per l’alumnat, alhora que es va veure
qüestionada per part dels professionals del
món acadèmic i empresarial. Aquest fet ha
suposat l’ajornament de la mesura fins al
proper curs acadèmic. Un dels factors que
també ha repercutit en l’endarreriment és qui
ha d’assumir el cost de la cotització: l’empresa
o el centre educatiu.
Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya
lamenta que s’hagi paralitzat la proposta
perquè considera que comporta avantatges
per a l’alumnat, per als centres educatius i per
a les empreses.

Davant de la mesura del Govern espanyol, Acció Jove defensa:
gLa idea de fer extensible l’obligatorietat de cotitzar els diferents tipus de pràctiques. Creiem que no

només han de cotitzar les beques i les pràctiques remunerades, sinó que cal ampliar aquesta iniciativa
a totes aquelles pràctiques ja siguin curriculars, extracurriculars, remunerades o no. Es tracta de
dignificar la figura dels becaris i de les persones amb contracte o conveni de pràctiques.
gTenint en compte que, majoritàriament, la formació al centre de treball és la primera presa de contacte
de l’estudiant amb el món laboral, cal que aquesta es faci amb la respectiva cotització a la Seguretat
Social, per garantir uns drets i unes obligacions mínimes tant a la figura del becari com a la de
l’estudiant en pràctiques.
gCal que l’alumnat en pràctiques tingui dret a cotitzar, ja que no fer-ho retarda l’inici de la vida laboral
de l’alumnat i comporta conseqüències negatives individuals i col·lectives a llarg termini.
gCal estendre la cultura formativa a les empreses. Entenem que si l’empresa ha de cotitzar per la
persona becada o en pràctiques, donarà més valor i importància al pas formatiu de l’alumnat dins
l’empresa. Alhora, també valorem que les empreses formatives posin recursos, cosa que incidirà
directament en la disminució de les pràctiques fraudulentes, ja que aquelles empreses que només
busquen mà d’obra barata es mantindran al marge de participar en els processos formatius juntament
amb els centres educatius.
gCal tenir un control sobre el volum de pràctiques que es fan al territori per poder detectar i combatre
totes aquelles que siguin fraudulentes. La cotització és una eina que permet fer aquest seguiment.
gCal ser conscients de la funció recaptatòria de la Seguretat Social. L’augment, encara que sigui ínfim,
de la recaptació a la Seguretat Social incideix a millorar tots aquells serveis i prestacions públiques
com l’educació, la sanitat i les pensions, entre d’altres.
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CCOO reclama la negociació d’un marc regulador que sigui
garant de la convivència entre els serveis de taxi i VTC
CCOO reclama el manteniment dels llocs de
treball de les persones que presten el servei
de taxi i de VTC, i que es vetlli per les seves
condicions de treball en termes de conveni,
salaris, control horari, prevenció de riscos, drets
sindicals, etc. En tots dos sectors, coneixem
persones que realitzen els serveis en condicions
de baixos salaris, amb jornades de més de dotze
hores i durant els set dies de la setmana, i, moltes
vegades, operant com a falses autònomes o
contractades per ETT.
La solució del conflicte requereix la definició
de models de mobilitat en termes de transport
públic com a dret de ciutadania. L’expedició de
llicències públiques per a taxi o VTC respon a
la necessitat de completar els buits que deixa
el transport públic i satisfer determinades
eventualitats o circumstàncies personals que fan
que sigui necessària l’existència de mobilitat de
transport de viatgers individualitzada i immediata
a les ciutats.
CCOO denuncia la competència deslleial que
s’està produint i que comporta pèrdues per
als drets dels treballadors i treballadores. És
necessari incloure els serveis de taxi i VTC en

un marc de competència, inscrit en estratègies
de mobilitat com a dret públic, que garanteixi
que ambdós poden realitzar les funcions
complementàries habilitades per les seves
llicències específiques. Això ha de comportar el
compliment de les condicions de treball a tots
els serveis, la dotació de transparència tarifària,
la competència lleial i el control efectiu de les
llicències tant en l’atorgament com en la venda
posterior, ja que es tracta d’un bé de titularitat
pública i que en cap cas pot estar condicionat
per l’especulació a la qual les sotmet la venda a
oferta i demanda.
Uber i Cabify han fet a Catalunya i a Espanya el
que ja havien fet als Estats Units, al Regne Unit o a
França, que és fer de taxis utilitzant les llicències
VTC en nom de “l’avenç tecnològic” o el servei
a la ciutadania, per instal·lar els seus models de
negoci basats en la precarietat, l’externalització o
la inexistència d’un marc regulatori clar.
Defensa dels llocs de treball
CCOO de Catalunya ha expressat aquestes
posicions en les reunions mantingudes amb
el conseller de Territori i Sostenibilitat de la

Ens ha deixat Ángel Martínez, històric sindicalista d’Educació
CCOO lamenta la mort del company Ángel, el Martínez, el professor de
matemàtiques, el jugador d’escacs… L’Ángel Martínez va ser un dels
fundadors del Sindicat d’Educació de CCOO a Lleida. Va ser membre del
Consell de la Unió i secretari d’Organització del Sindicat de Pensionistes i
Jubilats de CCOO de Lleida, entre els anys 2004 i 2012. Els darrers anys, la
malaltia el va apartar de la lluita sindical, però ens queda el seu record.

Mor el company Ignasi Llosa de CCOO de Mútua
de Terrassa
CCOO de Catalunya lamenta la mort del company Ignasi Llosa Cieza,
que va morir el passat 18 de gener, a l’edat de 56 anys. L’Ignasi era
delegat de la Secció Sindical de CCOO a Mútua de Terrassa i president
del Comitè d’Empresa del CAP Mútua de Terrassa-Rubí. I, sobretot, era
una bona persona.

CCOO lamenta la mort del Joan Manrubia
La Federació d’Educació ha informat de la pèrdua aquest mes de gener
del company Joan Manrubia Comenge, que ens ha deixat a l’edat de 59
anys. En Joan era professor i va ser afiliat a CCOO durant molts anys a
la federació del personal docent del nostre sindicat.

Generalitat, Damià Calvet, i diversos agents
econòmics i socials. El sindicat també s’ha
reunit amb una representació dels treballadors
i treballadores dels serveis de VTC, i aquest
col·lectiu ens ha comunicat la seva inquietud
davant la possibilitat de patir un ERO a
conseqüència del decret que ha anunciat el
Govern. Els hem ofert l’organització sindical
per garantir els seus drets com a treballadors
i treballadores en aquest conflicte. CCOO de
Catalunya defensarem els llocs de treball
dels treballadors i treballadores en cas que es
doni qualsevol mesura laboral per part de les
empreses, entenent com a responsables, en
primer lloc, les plataformes a través de les quals
les empreses VTC reben els serveis, com Uber
o Cabify.
CCOO manifesta que és necessari negociar un
marc regulador amb participació dels agents
implicats, sindicats, agents econòmics i socials,
i que aquest sigui garant de la convivència entre
els dos serveis de transport de viatgers, que
sigui transparent i que democratitzi l’atorgament
i l’explotació de les llicències tant de VTC com
de taxi.

CCOO denuncia
persecució sindical a
l’empresa NERTUS
CCOO denuncia l’actitud antisindical de la
direcció de l’empresa NERTUS, Mantenimiento
Ferroviario y Servicios, SA, que ha acomiadat
el cap de Producció, David P., de manera
injustificada, i també el president del comitè
d’empresa i delegat de prevenció, Ismael
M., per una suposada falta molt greu amb
acusacions falses. Aquests acomiadaments
obeeixen exclusivament a la bona feina que
s’està realitzant en matèria de salut laboral, pel
que fa a l’exposició de la plantilla a l’amiant, i
per la convocatòria de vaga que s’ha fet per
al proper dia 4 de febrer. CCOO exigeix el
cessament immediat de la persecució sindical
que s’està produint per part de la direcció de
l’empresa i la reincorporació immediata dels
companys acomiadats.
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Els drets laborals són drets humans:
una mirada al món
Esther Caballé
El 10 de desembre, amb motiu del 70è aniversari
de la Declaració Universal dels Drets Humans
(DUDH), la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO
Catalunya va organitzar un acte amb la voluntat
de reivindicar la defensa dels drets humans
laborals, especialment, els que regulen les
llibertats sindicals.
Amb el títol ”Els drets laborals també són drets
humans”, el debat es va centrar, tal com va
indicar en la seva presentació Michela Albarello,
secretària d’Internacional i Cooperació de CCOO
Catalunya, a donar a conèixer com l’actual
procés de globalització precaritza i vulnera els
drets humans laborals, i promou la violència
antisindical per debilitar la capacitat de lluita
de la classe treballadora a través del moviment
sindical, i com aquest disposa de les eines
necessàries per fer-hi front.
Al debat van participar Jaume Oliver, secretari
general de la Secció Sindical de CCOO a Alliance
Healthcare España, SA, i president del Comitè
d’Empresa Europeu del grup, i David Álvarez,
delegat de CCOO a la Corporació Alimentària
Guissona, SA, que van analitzar la figura dels
treballadors i treballadores falsos autònoms en
el sector del transport i les càrnies. També hi

van intervenir Elisabeth Jiménez, responsable
del Sector Tèxtil i Moda de CCOO d’Indústria de
Catalunya, que va posar veu a un dels sectors
més feminitzats i més precaris, el sector del tèxtil,
i que va destacar la proliferació de pràctiques
tendents a aïllar les persones treballadores per
evitar la seva lluita col·lectiva. I Miguel Ángel
Sánchez, delegat de CCOO a Burger King, que va
explicar com, davant l’organització sindical dels
treballadors i treballadores, el poder corporatiu
hi respon fent ús de la violència antisindical. A
l’acte va assistir Naima Hammami, secretària
d’Internacional de la UGTT de Tunísia, que va
incidir en la importància del moviment sindical
al país per exigir la consecució de la igualtat de

CCOO participa a la manifestació
en suport a Proactiva Open Arms

Des de CCOO es va donar suport a la manifestació convocada per
voluntaris i voluntàries dels vaixells de l’ONG Proactiva Open Arms de
rescat de persones a la mar Mediterrània. La manifestació va tenir lloc el
dissabte 19 de gener, i va tenir el suport de diferents entitats. L’objectiu
de la marxa va ser denunciar que el vaixell que l’ONG tenia al port de
Barcelona no podia sortir, per falta dels permisos del Govern central, a
rescatar persones migrants a la Mediterrània central.

gènere en l’àmbit laboral i l’erradicació d’aquelles
pràctiques laborals conduents a la precarietat i a
la informalitat (el 50 % del PIB del país prové del
sector informal) i, sobretot, la importància de la
solidaritat entre el moviment sindical a escala
internacional per garantir la consecució dels
drets humans laborals al món.
Javier Pacheco, secretari general de CCOO de
Catalunya, va cloure l’acte recordant la necessitat
de recuperar la centralitat del treball com a eix
vertebrador de la societat i la importància de les
llibertats sindicals, ja que només exercint el dret a
sindicar-se es pot garantir la democratització de
les relacions laborals i així exigir el compliment
dels drets humans laborals.

Obert el procés d’inscripció a
les Brigades de Solidaritat 2019
La Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de
Catalunya conjuntament amb l’Associació
Catalana per la Pau han organitzat les
Brigades de Solidaritat 2019, que enguany
tindran lloc a Colòmbia, Palestina, el Congo
i Oaxaca (Mèxic). El procés d’inscripció
ja és obert. Durant els pròxims mesos es
realitzaran xerrades informatives per a
totes aquelles persones interessades a
conèixer de primera mà la realitat que es
viu en aquests països. Podeu consultar el
calendari de les xerrades i tota la informació sobre les Brigades de
Solidaritat 2019, al següent enllaç:
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La Xarxa d’Acció Solidària de CCOO augmenta
significativament la seva activitat durant el 2018 en la
recollida de joguines i material escolar
La Xarxa d’Acció Solidària de CCOO (XAS) ha desenvolupat el 2018 les dues
campanyes anuals: la recollida de material escolar (de juny a setembre) i la
campanya de joguines (del 20 de novembre al 31 de desembre). La primera
portava per lema “S’ha de garantir a tots els nens i nenes l’oportunitat de
desenvolupar els seus estudis amb dignitat i igualtat” i la segona, “Cap nen
i nena sense joguina. Stop joguines sexistes i violentes”.
Bon nivell de recollida
A les dues campanyes hem de destacar un nou salt qualitatiu i quantitatiu,
ja que s’han estès a nous territoris, i hem aconseguit que tots els locals
de la província de Barcelona hi participessin. El més significatiu, però, és
l’extensió a nous centres de treball. La majoria del material escolar i de
les joguines recollides són fruit del treball dels companys i companyes
activistes de seccions sindicals de CCOO als centres de treball, coordinats
amb les unions i les estructures territorials. Els companys i companyes
activistes representen desenes de centres de treball, grans i mitjans, i
en diferents sectors d’activitats (universitat, indústria, serveis, logística,
educació, Administració pública…). Parlem de prop de 150 activistes (si
calculem que hi ha una mitjana de 4 activistes per centre).
Des del punt de vista quantitatiu, com a resultat de l’extensió de les
campanyes a nous locals i a nous centres de treball, les quantitats recollides
de material escolar i de joguines han superat considerablement les d’anys
anteriors. En material escolar calculem que hem superat els 1.000 kg de
material nou (llapis, gomes, bolígrafs, motxilles, ceres de color, maquinetes,
retoladors, estoigs, cinta adhesiva, quaderns, folis, llibretes…).
Pel que fa a les joguines, és difícil fer un càlcul de totes les que s’han
recollit, però sí que podem afirmar que ha estat un èxit i que ha superat
xifres de l’any anterior. Són milers de joguines recollides en diferents
territoris i centres de treball.
La llista de seccions sindicals de CCOO a les empreses que han col·laborat en
la recollida és molt llarga, però en podem destacar algunes: SEAT (recursos),
Coca-Cola, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona,
Ajuntament de Barcelona, Federació de Serveis (diferents empreses), Linde
Wiemann, Paul Hartmann, Bershka, Kantar Tns, Dronas 2002, Cofidis,
Faurecia, Technip i la Unitat de Serveis Centrals de CCOO de Catalunya.
Distribució
En material escolar hem continuat amb els mateixos criteris: escoles
públiques, en barris amb risc d’exclusió social i amb socialització de

material. Les escoles són escollides per la Federació d’Educació del sindicat
a cada territori i, en algun cas, en coordinació amb les AMPA. Aquest any
hem augmentat el nombre de les escoles beneficiades (prop de 30 escoles
a la província de Barcelona).
En la distribució de les joguines, també hem ampliat la quantitat i les entitats
a les quals la XAS lliura les joguines. Aquestes són: Trinijove, Fundesplai,
Càritas, serveis socials, Creu Roja i Somriure.
Visibilitat
En aquestes campanyes hem millorat la visibilitat mediàtica de la recollida i
la distribució, a part del treball que es fa des de la Secretaria de Comunicació
del sindicat. També s’han utilitzat més les xarxes socials i s’ha millorat el
compromís, tant de les escoles que reben el material escolar com de les
entitats que reben les joguines, de destacar i fer visible que tot això és fruit
de les campanyes fetes per la XAS de CCOO.
Altres activitats de la XAS: colònies per a nens i nenes a França
La XAS, en coordinació amb Fundesplai i l’Associació Catalana per la Pau, han
facilitat la participació de 10 nens i nenes de Catalunya a colònies d’estiu a
França, prop de París, organitzades pel Socors Popular Francès (SPF), al mes
d’agost del 2018, amb el lema “Copains du monde”. Totes les despeses van
estar cobertes per l’SPF. Els nens i nenes són de famílies que no poden pagar
les vacances d’estiu i les colònies, i són escollits per l’entitat NUS de Sant
Joan Despí.

Saps que tens molts avantatges i descomptes per
ser afiliat o afiliada a CCOO de Catalunya?
Vols saber-ne més?

Clica aquí
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